




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นางสาว หนึ่งฤทัย คลายคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ปลอก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
2 นางสาว ชุติญา จรัสกุลธาดา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ไลโว สังขละบุรี กาญจนบุรี
3 นางสาว ปณิตา ใจแสน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
4 นาย กิตติพันธุ ธนผลผดุงกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
5 นางสาว อาภาภรณ ปตถะพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทม. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
6 นางสาว นุสรา และอิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. คลองแสนแสบ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
7 นางสาว สิริลักษณ เรืองมะเริง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
8 นางสาว ยุวดี สดใส นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ดงนอย ราชสาสน ฉะเชิงเทรา
9 นางสาว อรเพ็ญ หอมดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
10 นาย ฐาณิดา เล็ดลอด นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี
11 นางสาว กัญยา แสนเมืองมา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
12 นางสาว รรรรัศมิ์ฐา รัตกุลแสนอยู นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
13 นางสาว สุลีวัลย คงนิสัย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
14 วาที่รอยตรีหญิง หทัยรัตน สุขสําราญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท
15 นาง ณัฐวรา ชางปด นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย
16 นางสาว ชญานนันท แกวโน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย
17 นางสาว ณัฐพร เขื่อนคํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
18 นาง นงลักษณ  เทพพรมวงค นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
19 นาย กิตติชัย เจริญทั้งสิริกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาตอน แมอาย เชียงใหม
20 นางสาว สุนันธา จีนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. แมอาย แมอาย เชียงใหม
21 นาง ปยนุช วีระ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หางดง ฮอด เชียงใหม
22 นางสาว อัมรา คนขยัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. วาเลย พบพระ ตาก
23 นางสาว ฐิรัชยา แสนบูรณพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
24 นางสาว คณิตา สายรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง นาแก นครพนม
25 นางสาว สมจิตร ครึมกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

26 นางสาว หทัยชนก โพธิ์นอก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา

27 นาง จิรภิญญา มูลสันเทียะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. สระวานพระยา ครบุรี นครราชสีมา

28 นางสาว จันทรัศมิ์ ภพประพัทธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. จักราช จักราช นครราชสีมา

29 นาง พิมพพร เพ็ชรศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

30 นางสาว ณัฐวดี เมืองมีศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช

31 นางสาว กัญณภัทร ทับทิมศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 37
ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565
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32 นางสาว วัฒนา หาญธัญญการ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บางมวง เมืองนครสวรรค นครสวรรค
33 นางสาว เอื้องฟา คูณแสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
34 นางสาว กลิ่นนภา ทับเมี่ยง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
35 นางสาว จันทรา ยะโกะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
36 นาง ภัทรทาริกา นิรันดรพุฒ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
37 นางสาว สุชาดา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
38 นาง โสภา ปงนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. น้ําแกน ภูเพียง นาน
39 นาง อรพิน ดีปาละ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. กองควาย เมืองนาน นาน
40 นาง ธัญวรัตน จันเสนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ไชยสถาน เมืองนาน นาน
41 นาง สุนารัตน พิมพแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. เรือง เมืองนาน นาน
42 นาง นงนุช พรมมี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. สะเนียน เมืองนาน นาน
43 นาย วัชรพงษ ไชยศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สะเนียน เมืองนาน นาน
44 นางสาว จันทรจิรา อินทรอุไร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ
45 นาง กฤตยา โคตรปจจิม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
46 นางสาว ธัญลักษณ ยาพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
47 นางสาว สุวรรณภา นานินรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ตลาดนิคมปราสาท บานกรวด บุรีรัมย
48 นางสาว วรรณนภา  ชวนรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หินโคน ลําปลายมาศ บุรีรัมย
49 นางสาว รุจิรา ออโพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองไผ หนองกี่ บุรีรัมย
50 นางสาว สุกานดา ดิษฐเตยหลวง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี
51 นางสาว ชุตินันต เคนตู นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ทุงโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี
52 นางสาว จินตนา เต็มดวง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สําพันตา นาดี ปราจีนบุรี
53 นาง พิชญา จําแนกสาร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. บางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

54 นาง ปริยากร  เรืองฉาย นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
55 นางสาว เยาวมาลย แสนโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
56 นางสาว ศรีจันทร ศรีอาวุธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก
57 นางสาว ศรีวิภา พรสมบูรณศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. นายาง ชะอํา เพชรบุรี
58 นางสาว ชมพูนาถ บัวไสว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตนมะพราว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

59 นางสาว อนุรัตน เทียนบุญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
60 นาย ชานนท ชาตรีตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังหิน วังโปง เพชรบูรณ
61 นางสาว จีราพร ทุมทา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ
62 นางสาว สุพรรษา วันพฤติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บานโสก หลมสัก เพชรบูรณ
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63 นาง แพรวพรรณ อินแนน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บานหวาย หลมสัก เพชรบูรณ
64 นางสาว จีรวรรณ ไหมสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทม. หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ
65 นาง กุลจิรา มหาเดชาไชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. แพร เมืองแพร แพร
66 นางสาว สุพรรณี องอาจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร
67 นาง ณัฏฐธิดา สอยเหลือง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี
68 นางสาว ชนมนิภา บัวดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี
69 นางสาว จันทรฉาย ชั้นทองคํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ชําแระ โพธาราม ราชบุรี
70 นาง ปวีณา พงษวิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. จะกง ขุขันธ ศรีสะเกษ
71 นางสาว มณีวรรณ บุญจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
72 นาย ณัฐวิธวัณย แหวนหลอ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
73 นางสาว วันทนีย อภิวัฒนพันธุ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ

74 นางสาว พัทธนันท ไชยนิลย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

75 นางสาว ปราณี งามเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. จานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ

76 นาง ศรีสงวน กระแสร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ผักไหม หวยทับทัน ศรีสะเกษ

77 นาง อวยพร อินธิแสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. บานโพน โพนนาแกว สกลนคร

78 นางสาว เพ็ญศิริ โสมศรีแพง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. วัฒนา สองดาว สกลนคร

79 นางสาว ชนิสรา ไมตรีจร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาหมอศรี นาทวี สงขลา

80 นางสาว สุฑาทิพย เพชรอภิวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

81 นางสาว  รัชดาภรณ  ตลับทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

82 นางสาว ปารวี รัตนพิไชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ทาขาม คายบางระจัน สิงหบุรี

83 นางสาว พัชรินทร ลีลาปยวัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ประศุก อินทรบุรี สิงหบุรี

84 นางสาว อุไรวรรณ คงขํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี

85 นางสาว วัลภา ทองยวน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี

86 นาง ดอกซอน สีฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร

87 นางสาว น้ําฝน  บุตรงาม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร

88 นางสาว วนิดา พอคา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. สะโน สําโรงทาบ สุรินทร

89 นางสาว เบญจวรรณ เจริญทรัพย นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. มวงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อางทอง

90 นางสาว สุวรรณา แจงจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

91 นางสาว สลิลทิพย ทองโพธิ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. รัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อํานาจเจริญ

92 นางสาว นฤดี วงศราษฎร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 37
ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565

93 นางสาว สุดารัตน สุทธิมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี

94 นางสาว ปริณดา เสียงใส นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี

95 นางสาว ประภัสสร ฐานขันแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี

96 นางสาว เบญจมาศ  บุญเพ็ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี

97 นางสาว พัชรีภรณ สารบูรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี

98 นางสาว อัจฉราพร บานใหม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี



ขั�นตอนการพมิพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 

https://lpdi.dla.go.th/trainingCourse.xhtml 

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



สิ่งที่สงมาดวย 6 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรนักวิชาการเงนิและบัญชี 

รุนที่ 37 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด เบอรโทรศัพท  



  

        
 

หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ) 
********************************** 

1. ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง และ
บูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที ่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี   
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก.กลาง กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อใชสําหรับฝกอบรม 
และพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ใหมีความรู ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถ    
      นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มทีัศนคติที่ดตีอการทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถ    
      ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 
      มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมจีิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน      
      ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
4.1 ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ 
4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 
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5. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  27 วัน ดังนี้ 

- พิธีเปด - ปด    1 วัน 
 - ศึกษาในหองเรียน   20 วัน 
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่   2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง  3 วัน 
 - ปจฉิมนิเทศ (พิธีเปด)  1 วัน 

5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวด 34  วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริม 

11 
17 
6 

33 
69 
18 

รวม 34 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชัว่โมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 
สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ควรตองรูเพื่อเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
10) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง  
11) จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 17 วิชา 69 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงานนักวิชาการ
เงินและบัญชี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) นโยบายการคลังทองถิ่นและการพัฒนารายไดทองถิ่น          3 ชั่วโมง 
2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง             6 ชั่วโมง 
3) แนวทางการจัดเก็บรายไดและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       6 ชั่วโมง 
4) การจัดทําคํางบประมาณแบบใหมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         3 ชั่วโมง 
5) การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจาย 
    ตามรูปแบบงบประมาณของ อปท.            6 ชั่วโมง 
6) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
      และคาเชาบานของ อปท.             3 ชั่วโมง 
7) การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบมท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
      การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  
      และที่แกไขเพิ่มเติม และการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
      พ.ศ. 2562 และกฎหมายการเงินที่เกี่ยวของพรอมกรณีศึกษา         6 ชั่วโมง 
8) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
     วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         6 ชั่วโมง 
9) การปฏิบัติงานดานการรับเงิน และการเบิกจายเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (e-LAAS)           6 ชั่วโมง 
10) การจัดทําบัญชีและการรายงานการเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)           3 ชั่วโมง 
11) การบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี  
    และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           3 ชั่วโมง 
12) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง           3 ชั่วโมง 
13) ระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม 
      แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ          ๓ ชั่วโมง 
14)  กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ. 2542       3 ชั่วโมง 
15) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      3 ชั่วโมง 
16) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น           3 ชั่วโมง 
17) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ        3 ชั่วโมง 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 

 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพฒันาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การดําเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
10) กระบวนการคิดเชิงระบบ        3 ชั่วโมง 
11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
                                      

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

6. วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 
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7. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

                (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-การนําเสนองานวิชาการ  
-การจัดทํารายงานกลุม 
-การจัดทํารายงานสวนบุคคล  
-การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม  50 คะแนน ประกอบดวย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
-การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหต ุการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
   - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมนิผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที ่ 
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
8.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง สามารถนํา      
      ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
8.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะ 
      ทีมงานไดอยางเหมาะสม  
8.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใชกับการ 
      ทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
8.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน     
      ปฏิบัติงาน 
8.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม
อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  
 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอํานวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว/วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


